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ِحيم   ِن الر� مَ حْ بِْسِم هللا�ِ الر�

உலெகங்��ம் உள்ள தன� அைனத்� ஸஹாபாக்கள், ��ய சஹாபாக்கள்
உள்பட அைனத்� �ஸ்�ம்க�க்�ம் தன� ஸலாத்�ைன ெத��த்த �ற�
ஹஸ்ரத் �ைஹ�த்�ன் அல் க�பத்�ல்லாஹ்(atba) அவர்கள் தஷ்�த்,
தஅ�� மற்�ம் �ரா ஃபாத்�ஹா ஓ� “இக்காலத்�ல் ஒ� இைற �தர்
வ�ைக�ன் அவ�யம்” என்ற தைலப்�ல் ��ஆ ேப�ைர �கழ்த்�னார்கள்.

அல்ஹம்��ல்லாஹ்! உங்க�டம் நான் ��ய�ேபால் இந்த வாரம்
ெசன்றவாரத்�ன் ெதாடர்ச்�யான மலக்�மார்க�ன் �க்�ய ேவைல,
�ர்க்கத�சனம் மற்�ம்  உண்ைமயான இைற ெவ�ப்பா�க�ல் அவர்க�ன்
�க்�யத்�வம் பற்� இந்த ��ஆ உைரைய �கழ்த்த ��ம்��ன்ேறன்.
இன்ஷா அல்லாஹ்.

�த�ல் மலக்�மார்கைள பற்� பார்க்கலாம். மலக்�மார்க�ம் அல்லாஹ்வால்
பைடக்கப்பட்ட ஒ� வைக பைட�னங்களா�ம். அவர்கள் அல்லாஹ் என்ன
கட்டைள���ன்றாேனா அைத ெசய்�ன்றனர். ேம�ம், அவர்க�ம் இைற
வ�ன் மற்ற பைடப்�னங்கைள�ம் ம�தைன�ம் ேபான்� அல்லாஹ்ைவேய
சார்ந்�ள்ளனர். ஆனால், இைறவன் தன� சர்வ வல்லைமைய�ம்
ஆற்றைல�ம் ெவ�ப்ப�த்த அவர்கைள நம்��ல்ைல. அவன் ��ம்�னால்
இந்த �ரபஞ்சத்ைத மலக்�கள் இல்லாமல் பைடத்� ��வான். எ��ம்
இைறவன் அைனத்� ஞானங்க�ன் ஊற்றாவான். அவன் தான் நா�யைத
ெசய்�ன்றான். எனேவ மலக்�கள் பைடத்�ள்ளான். இைத �ண்�ம்
உங்க�க்� இவ்வா� �ளக்��ன்ேறன்., அல்லாஹ் கண்க�க்�
ெவ�ச்சத்ைத�ம் ப�க்� உணைவ�ம் உ�வா��ள்ளான். எனேவ, இங்�
நன்� ஆராய்ந்தால் ெவ�ச்சத்ைத�ம் உணைவ�ம் அவன� ேதைவக்காக
பைடக்க�ல்ைல. மாறாக, ம�தத் ேதைவக்காக அவற்ைற பைடத்�ள்ளான்,
ேம�ம் மலக்�கள் அல்லாஹ்�ன் ��ப்பத்ைத�ம் ஞானத்ைத�ம் மட்�ேம
ெவ�ப்ப�த்��ன்றன. 

ெதாடர்ச்�யாக இைறவ�ைய ெவ�ப்பா�கைள பற்��ம் பார்ப்ேபாம்,
இைறெவ�ப்பா� என்ப� இைறவ�ைடய வார்ைத மற்�ம் அவ�ைடய
வ�காட்ட�ம் ஆ�ம், ேம�ம் "அல்லாஹ் தான் நா�ம் அ�யாைன
ேதர்ந்ெத�த்� அவ�டன் உைரயா�வதன் �லம் இைறவன் அவைன
பைடக்கப்பட்டதன் ேநாக்கத்ைத ெவ�ப்ப�த்��ன்றான்." ேம�ம், இந்த
ெவ�பா�ைள ெப�பவர் அதன் அர்தத்ைதேயா அல்ல� வார்த்ைதையேயா
ெப��ன்றார். இவ்�வரண்�ேம அல்லாஹ்�டம் இ�ந்�தான் வ��ன்ற�.
இைற வ�ேய ம�த�ன் உண்ைமயான வாழ்வாதரமா�ம். (ஆன்�கம்) இதன்
�லமாகேவ அவன் உ��டன் இ�க்�ற�. ேம�ம், இ�ேவ ஒ�வைர அவன�
பைடப்பாள�டன் ஒ� ெந�ங்�ய ெதாடர்ைப ஏற்ப�த்��ன்ற�.
இைறவ�டம் இ�ந்� ெவ�ப�ம் இத்தைகய வார்த்ைதகள் ஒ�
த�த்தன்ைமவாய்த்த ஆற்றைல�ம் வல்லைமைய�ம் ெகாண்ட�. 
 இைறவைன த�ர ஒ�வரா�ம் இைத உ�வாக்க��யா�.  அ�ேவ ஞானம்
மற்�ம் அ��ன் க��லம் ஆ�ம். இன்�ம் இைவ �க �க ஆழமான
அர்த்தத்ைத ெகாண்�ள்ள�.
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இைத எவ்வா� ெசால்வெதன்றால், ஒ� �ரங்கத்�ல் ஆழமாக ெசல்ல ெசல்ல
அ�க �ைலம�ப்��க்க கற்கள் �ைடக்�ன்ற� என்�
ைவத்�க்ெகாண்டா�ம் இைறவ� என்பதன் அற்�தத்�ன் ஆழம் இந்த
�ரங்கத்�டன் �ட ஒப்�ட��யா�. ஏெனன்றால், இதன் ஆழத்�ன் ம�ைம
அந்த �ரங்கம் அதன் எல்ைலைய எட்��ட்டா�ம் அதன் ஞானத்�ன் ஆழத்ைத 
 அைடய��யா�.

இன்�ம் இைற வ�ையப் பற்� ��வெதன்றால், இ� ஒ� ச�த்�ரதைதப்
ேபான்ற�. அந்த கட�ன் ேமற்பரப்�ல் அழ�ய ந�மத்ைத�ம் அந்த கட�ன்
அ�ப்ப���ல் �ைல�யர்ந்த உயர்ரக �த்�க்க�ம் ��க்கப்பட்�ள்ள�.
எனேவ எவர் அதன் ேமற்பரப்ைப மட்�ம் அைட�றார்கேளா அவர்கள் அந்த
ேமற்பரப்�ல் உள்ள வாசைனைய அ�ப�த்� ம�ழ்�ன்றனர். ஆனால், எவர்
அ�ல் ஆழமாக �ழ்�வாேரா அவர்க�க்� ந�மணத்ைத�ம்  அந்த அழ�ய
�த்ைத�ம் அைட�ன்றார். ேம�ம் இைறெவ�ப்பா�கள் பல்ேவ�
வைகப்ப�ம்: �ல ேவைளக�ல் அ� கட்டைள மற்�ம் சட்ட�ட்டங்களாக�ம்,
�ல ேவைளக�ல் அ� அ��ைர மற்�ம் ேபாதைனகளாக�ம், �ல
ேவைளக�ல் மைறவானவற்�ன் அ�வாக�ம், �ல ேவைளக�ல்
உண்ைமயான ஆன்�க ஞானமாக�ம், �ல ேவைளக�ல் அ� அல்லாஹ் நம்
�� காட்�ம் நல்ெலண்ணமாக�ம், மற்�ம் நம� ேகா�க்ைகக�ன்
ஒப்�தலாக�ம், �லேவைளக�ல் அவ�ைடய ம�ப்� மற்�ம் அ��ப்��ன்
ெவ�ப்பாடாக�ம், �லேவைளக�ல் அவ�ைடய அன்�ம் அரவைணப்
பாக�ம்,  �ல ேவைளக�ல் அவ�ைடய ேகாபம் மற்�ம் எச்ச�க்ைகயாக�ம்,
�ல ேவைளக�ல் அ� அறெந�கைள ேபா�ப்பதாக�ம், �ல ேவைளக�ல்
மைறவான �ைமகைள பற்� அவ�டம் இ�ந்� �ைடக்�ம்
�ண்ண�வாக�ம் இ�க்�ற�. 

��க்கமாக ��வெதன்றால், நம� நம்�க்ைக இ�வா�ம் அதாவ�
இைறவன் தன� அ�யார்க�டன் தான் நா�யவர்க�டம் ேபசக்��யவன்.
அவ்வா� ேப�ம் அவன� ெதாடர்� �ழ்�ைலக்� ஏற்றாற்ப்ேபா�ம் அைத
ெப�பவர் ஆன்�க �ைலைய ெபா�த்�ம் மா�ப��ன்ற�.

எப்ேபா� இந்த உலகத்�ல் இ�ள் பரவத்ெதாடங்�ேமா அப்ேபா�ல்��ந்�
ம�தன் பாவத்��ம் �ைம��ம் �ழ்����ன்றான். இந்த ேநரத்�ல்
இைறவ�ன் உத� �ைடக்க�ல்ைல என்றால் ம�தன் ைஷத்தா�ன்
���ல்��ந்� அவர்களாகேவ ��ப�வ� �க க�னமா����ன்ற�. இந்த
சமயத்�ல் அல்லாஹ் அவன� க�ைணயா�ம் ��ைபயா�ம் தன�
அ�யார்க�ல் அன்� மற்�ம் ��வாசம் ெகாண்ட தான் நா�யவைர தாேன
ேதர்� ெசய்� அவ�க்� இந்த உலைக வ�நடத்த ப�க்�ன்றான்.

எனேவ ஒ� ந� ேதான்�ம்ேபா�, அவ�ம் அவைர ஏற்�க்ெகாண்ட உலகத்�ன்
ஒ� ��ைவ சார்ந்த மக்க�ம் அந்த ஓ�ைறவனா�ய அல்லாஹ்
�பஹான�தாலா ஒ�வனாேய  வணங்�வார்கள். ேம�ம், அவ�க்�
எைத�ம் இைணைவக்கமாட்டார்கள், என� அ�ைமயானவர்ேள! ஒன்ைற
மட்�ம் �ைன�ல் ைவத்�க்ெகாள்�ங்கள்; ஒ� ந� ேதான்�ம் ேபா� தான்
அங்� அ��க்� ப�லாக ���ம் ெகா�ைமக்�ம் ப�லாக க�ைண�ம்
�றக்�ன்ற�. எனேவ ஒ� இைறத்�தர் �லேம இைறவன் அவ�ைடய 
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�த்தத்ைத�ம் ேநாக்கத்ைத�ம் ெவ�ப்ப�த்��ன்றான். எவர் அவைர �ட்�
�ளக்��ன்றார்கேளா அவர்கள் தங்க�க்� தாங்கேள அ�� இைழத்�க்
ெகாள்�றார்கள்  ஆனால் எவர் இதன் பக்கமாக தன� கவனத்ைத ெச�த்�
�ன்றார்கேளா அவர்கள் அந்த ஏக இைறவ�ன் அன்ைப ெப��ன்றனர், ேம�ம்
அவன� ேமலான ��ைபயா�ம், க�ைணயா�ம் அந்த அ�ள்க�ன்
கத�கைள அவர்க�க்காக அவன் �றக்�றான், இன்�ம் இந்த ேமன்ைமயான
அ�ைள அவர்கள் இம்ைம��ம் ம�ைம��ம் ெப��ன்றார்கள். ேம�ம்,
அவர்கேள இவர்க�க்� �ற� வ�ம் சந்த��ன�க்� ஆன்�க ேபாதைன
க�க்� �ன்ேனா�யா�ன்றார்கள்.

ெப�மானார் (ஸல்) அவரகள் தன� ஸஹா�க�க்� ேபா�த்த இஸ்லாம்
இன்� எங்ேக ெசன்ற�? இந்த உண்ைமயான ேபாதைனகைள
ஏற்�க்ெகாள்ளாத ெபயர் தாங்�ய ெமௗல�க�ம் , அஹ்ம�யா ஜமாஅத்�ன்
�ல்லாக்க�ம் ,ெபயர் தாங்�ய அ�ர்க�ம் அப்பா� மக்கைள தன� ���ல்
ைவப்பதற்காக மார்க்கத்�ல் உள்ள இைற ேபாதைனகைள தங்க�க்�
ஏற்றார்ேபால் ��த்�, வைலத்�க்ெகாள்ள ���ம் தயங்�வ�ல்ைல.
இதனாேலேய இைறவன் எங்க�டன் ேப��ன்றான் என்� ��யதற்காக 
 நம்ைம �றக்க�ப்ப�ல் எந்த �த தயக்க�ம் அவர்க�க்�ைடேய இல்ைல.
இன்�ம் அவர்க�ன் நம்�க்ைக எவ்வா� உள்ளெதன்றால் இப்ெபா�
இைறெவ�ப்பா� ெபறக்��ய த��ைய உைடயவர் "க�ஃப�ல் ம�ஹ்"
மட்�ேம என்� ���ன்றனர்.  "இ� எந்த அள�ற்� ேபாய்�ட்ட� என்றால்
இ� தான் உண்ைம என்� மார்க்க �வாதங்க��ம் �ற ஆரம்�த்��ட்டனர்."
இைத எல்லாம் ேகட்�ம்ேபா� இப்ெபா� உள்ள இஸ்லாத்�ன் �� �ல
சமயங்க�ன் நமக்� ��� சந்ேதகம் ேதான்ற ஆரம்�க்�ன்ற�. இப்ெபா�
உள்ள �ஸ்�ம்கள் நைட�ைறகைள பார்க்�ம்ேபா�  �ச்சயமாக உண்ைம
இஸ்லாத்ைத �ர�ப�ப்ப�ல்ைல என்பைத நாம் ஒப்�க்ெகாண்ேட ஆக
ேவண்�ம். ஏெனன்றால், இஸ்லாம் எதற்காக ேதாற்� �க்கப்பட்டேதா அதன்
ேநாக்கத்ைத இப்ேபா� அ� ெவ�ப்�த்�வ�ல்ைல.

இந்த ேநரத்�ல் ந� (ஸல்) அவர்க�ன் ெபான்ெமா�ைய �ைன� ப�த்�
�ன்ேறன். அன்னார் இவ்வா� ��னார்கள் அதாவ�:

“ஒ� காலம் வ�ம் அப்ேபா� இஸ்லாத்�ல் அதன் ெபயைர த�ர ேவ� எ�ேம
எஞ்���க்கா�”

இப்ேபா� இவர்கள் நம்�க்ைக ெகாண்� �ன்பற்� வ��ன்ற இவ்வைகயான
இஸ்லாத்தால் எவ்வா� அதன் ெபான்னான சமயத்�ல் அ� ெவ�ப்ப�த்�ய
�றந்த தாக்கத்ைத ேபால் இன்�  ஏற்ப�த்�வ�ல்ைல.  இப்ேபா� இவர்களால்
தடம் பா�க்கப்பட்ட இஸ்லாமா�ம், இைறவ�ன் இ�� மார்கத்�ன்
பா�காவலர்கள் என்�ம் மார்க்க அ�ஞர்கள் என்� ��க்ெகாள்�ம்
இவர்களா�ம் இவர்க�ன் மார்க்கத்�ன் அைர�ைற �ளக்கத்தா�ம் சடங்�
சம்�ரதாயங்க�ம், அந்த மைறத்த ெபாற்காலத்�ன் இஸ்லாத்�ன்
ேமன்ைமைய பார்த்� கவரப்பட்ட மாற்�மத சேகாதரர்கள் இஸ்லாத்�ன்
ஏற்�க் ெகாண்டா�ம் �ர�ஷ்டவசமாக அவர்களால் அந்த உண்ைமயான
இஸ்லாத்�ன் ேபாதைனைய உ��யாக ��க்க ��ய�ல்ைல. ேம�ம்
ெப�மானார் (ஸல்) அவர்க�ன் மற்�ெமா� ந� ெமா��ன் பக்கம் நான் 
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உங்க�க்� கவன�ட்��ேறன். அதாவ�, அன்னார் ��ம்ேபா�;

“என� உம்மத் ெபா�ந்� ெகாண்��க்�ம் மைழைய ேபான்ற� இந்த
மைழ�ன் �ந்�ய� �றந்ததா அல்ல� �ந்�ய� �றந்ததா என்� எனக்�
ெத�யா�” (�ஸ்னத் அஹ்மத், �ர்��)

இந்த ஹ����ந்� �க ெத�வாக இைறவ�ன் இந்த இ�� மார்க்கமா�ய
இஸ்லாம் ஒவ்ெவா� கால�ம் அந்த காலத்�ற்� ஏற்ற எல்ைல�ல்லா
�த்��ைர வழங்�வதற்கான ேநாக்கத்ைத தன்�ள்ேள ெகாண்�ள்ள�.
ேம�ம் ���ர்ஆ�ன் ெத�வான �ளக்கத்�ன் �லம் �ைடக்�ம்
வாக்����ன்ப��ம் இைத ேம�ம் ெப�மானார் (ஸல்) அவர்கள் உ��
அ�த்�ள்ள வாக்����ன் ப��ம் அன்னா�ன் இைற ேபாதைனக�க்�
பா�காவர்களாக வாக்க�க்கப்பட்ட �ர்த்��த்தவா�கள், ஷ�யத் அல்லாத
ந�மார்கள் மற்�ம் அல்லாஹ்�ன் �ர���கள் �யாமத்� நாள் வைர
வந்�ெகாண்ேட இ�ப்பார்கள். ேம�ம் அல்லாஹ் �க உ��யாக அவன்
இறக்�ய "���ர்ஆைன அவேன பா�காக்�ன்றான்." இந்த உ��ெமா�ைய
அவன் �ரத்�ல் �ஜ்�ல் இவ்வா� ���ன்றான்:
 
َّا لَٗہ لَٰحِفُظۡوَن ۡکرَ َو اِن َّا نَۡحُن نَزَّلَۡنا الذِّ اِن

இந்த (�ர்ஆனா�ய) அ��ைரைய நாேம இறக்�ேனாம். �ச்சயமாக நாேம
இதைனப் பா�காக்�ேறாம். (15: 10)
 
இப்ேபா� ேகள்� என்ெனவன்றால்;  அல்லாஹ் அவன் இறக்�ய ���ர்ஆைன
ம�த�ன் உள்ளத்��ம் ெசயல்வ���ம் எவ்வா� பா�காக்�ன்றான்?
ேம�ம் அ� ெவ�ம் எ�த்�க்களாக “கல்ெவட்ைட” ேபால பா�காக்�ன்றான்
என்� எ�த்�க்ெகாள்ள���மா!? இப்ேபா� ஒ�ேவைள இவ்வா� தான்
பா�காக்�ன்றான் என்� இ�ந்தால் �ற்காலத்�ல் தங்கைள �ஸ்�ம்கள்
என்� வாதம் ெசய்பவர்க�டம் ஒ� �ல் இைல அள�ற்� �ட உண்ைம
இஸ்லாம் அவர்க�டம் இ�க்கா�. எனேவ இங்ேக �றப்ப��ன்ற பா�காப்�
என்ப� என்ன?

ேம�ம் ெப�மானார் (ஸல்) அவர்கள் இ��நாட்கள்க�ல் தன� ேதாழர்க�ன்
ஒத்த காலத்ைத அைடவார்கள் என்� �ன்ன��த்�ள்ளார்கேள!..,
இஸ்லாத்�ன் �த�ல் உ�த்த ஒ�க்க�ர் ம�ைம�ைடய� இைதேய
ெப�மானார் (ஸல்) அந்த ந�ெமா��ல் மைழக்� ஒப்�ட்� ���றார்கள்.
இந்த அ��க்��ய இந்த மைழ ெதாடர்ச்�யாக இந்த உம்மத்�ற்�
அன்னா�ன் காலத்�ற்� �ற�ம் ��க்�ற�, இன்�ம் கவனமாக ப�த்தால்
உங்க���ந்� உங்க�க்� �ற� வரக்��யவர்கள் யார் என்� அ�யலாம்.
ேம�ம் அவர்கள் உண்ைமயான �ஸ்�ம்களாக அவர்க�க்� �ன் அவ்வா�
ேதாண்�யவர்கைள �ட்டத்தட்ட ஓத்��ப்பார்கள் ஆனால்  ��வ�ம்
அவர்கைள ேபால் இ�ப்பார்கள் என்� ��வ� க�னம். ஏெனன்றால், இந்த
எ�யவ�ன் க�த்�ன் ப� இஸ்லாத்�ன் ேதாற்றத்�ல் அதாவ� ஆரம்ப
காலத்�ன் ம�ைம ேவ� எந்த காலத்�ட�ம் ஒப்�ட��யா�. இ�ப்��ம்,
இந்த இ�� நாட்க�ல் அந்த ஏக இைறவனா�ய அல்லாஹ் அவன� ந��ன்
�லம் அந்த மைழக்� உத்தரவாதம் வழங்��ன்றான். இைதேய அவன் தன� 
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��மைற�ல் இவ்வா� ��ப்���ன்றான்:
இன்�ெமான்� �தன்ைமயானவர்கள், இவர்கள் �தன்ைமயானவர்
கேளயாவர். இவர்கேள! (இைறவ�க்�) ெந�ங்�யவர்களாவார்கள். ேப�ன்பத்
ேதாட்டங்க�ல் (இவர்கள் வாழ்ந்� வ�வர்). �ன்னவைரச் ேசர்ந்தவர்கள்
ெப�ங்�ட்டமாக இ�ப்பார்கள். �ன்னவைரச் ேசர்ந்தவர்கள் �� �ட்டமாக
இ�ப்பார்கள். (56: 11-15)

ا یَلۡحَُقۡوا بِِہۡم ؕ َو ہَُو الَۡعزِیۡزُ الۡحَِکۡیُم  ﴾ ﴿ وَّ ٰاَخرِیَۡن ِمۡنہُۡم لَمَّ
 
ேம�ம் இ�வைர அவர்க�டன் ேசராத மற்றவர்க�க்�ைட��ம் (அவைர
எ�ப்�வான்). அவன் வல்லைம �க்கவ�ம், �ண்ண��ள்ளவ�மாவான்.
 (62: 4)

 ேம�ம் ஒ� ந� ெமா��ல் இவ்வாறாக �றப்பட்�ள்ள�:

“என� உம்மத்�ல் �தல் மற்�ம் கைட� ப��ைய சார்ந்தவர்கள்
�றப்�ைடயவர்கள், இவர்க�க்� இைட�ல் �ல ேகாணல்�த்��ள்ளவர்கள்
இ�ப்பார்கள். என்� ��ய�ன்  “நம் சேகாதரர்கைள பார்க்க நான் ஆைசப்
ப��ேறன்” என்� ெசான்னார்கள். மக்கள் (ந�த்ேதாழர்கள்), அல்லாஹ்�ன்
�தேர! நாங்கள் உங்கள் “சேகாதரர்கள்” இல்ைலயா? என்� ேகட்டார்கள். அதற்�
அல்லாஹ்�ன் �தர் (ஸல்) அவர்கள், “�ங்கள் என் ேதாழர்கள்தாம்” என்�
அன்னார் ப�ல�த்தார்கள். 

�ஸ்�ம் ஹ�த் ெதா�ப்�ல் உள்ள இந்த ந�ெமா��ல் �க ெதள்ளத்
ெத�வாக இங்ேக ��ப்���ன்ற “சேகாதரர்கள்” என்� ெப�மானார் (ஸல்)
��பவர்கைள அன்னார் பார்த்தேத இல்ைல என்ப�ம் அவர்கள் ெப�மானார்
(ஸல்) அவர்கள் இந்த உலகத்ைத�ட்� ெசன்ற�ற்� �ற� இ��க்காலத்�ல்
ேதான்றக்��யவர்கள் என்ப�ம், இன்�ம் பல்ேவ� �ளக்கங்க�ல் இங்ேக
��ப்�டப்ப�ம் “சேகாதரர்கள்” இ��க்காலத்�ல் ேதான்றக்��யவர்கள்
என்ப�ம் ெத�வா�ன்ற�.

எனேவ ��க்�ர்ஆ�ம், ந� ெமா��ம் எ�ர்காலத்��ம் இைறத்�தர்கள்
ேதான்�வார்கள் என்பைதேய �கத்ெத�வாக �ட்�க்காட்��ன்ற�. ேம�ம்
இைறவனால் ேதர்� ெசய்� இ� வரக்��யவர்கள் இ��ேவதத்ைத
ெகாண்�வந்த காத்த�ன் அன்�யா ந�கள் நாயகம் (ஸல்) அவர்க�ன்
�ம்பமாக�ம் அன்னா�க்� இைறவன் அ��ய உண்ைமயான ேபாதைனக்�
�த்�ணர்� வழங்�பவர்களாக�ம் வ�வார்கள். ேம�ம் அல்லாஹ் இந்த
ேபாதைனகைள�ம் வாழ்ைக ெந��ைறகைள�ம் ம�ைம வைர
பா�காப்பதாக வாக்��� அ�த்�ள்ளான். 

 நான் உங்க�டம் ேமேல ��ய ஹ��க�ல் ஞானத்���ந்�, எத்தைனேயா
�ஸ்�ம் அைமப்�கள் அவர்க�க்�ைடேய எண்ணற்ற க�த்� ேவ�பாட்ைட
ெகாண்�ள்ளனர். ேம�ம், அ�ல் உள்ள எந்த அைமப்�ம் ந�ேய க�ம் (ஸல்)
அவர்க�டன் அவர்க�ன் ஸஹா�கள் வாழ்ந்த� ேபால் அல்ல� ெப�மானார்
(ஸல்) அவர்கள் தன� ெநஞ்சார ேந�க்�ம்  அந்த “சேகாதரர்கள் ேபால�ம்
இல்ைல. ஏெனன்றால், இவ்�வரண்�ர்க்�ம் அவர்கள் வா�ம் காலத்�ல் ஒ�
அல்லாஹ்�ன் ந��ன் ஆன்�க அ��ன் �ழ் வரமால் இ� சாத்�யமற்ற�.
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இன்�ம் இந்த ��ஆ உைரைய ��க்�ம் �ன் ஒ� �க்�யமான
�ஷயத்ைத நான் உங்க�க்� ெத��ப�த்த ��ப்��ன்ேறன். அதாவ�
ஜமாஅத்�ல் ஸ�ஹ் அல் இஸ்லாம் என்ப� ஒ� ��ய மார்க்கம் அல்ல,
என்பைத �ங்கள் அைனவ�ம் நன்றாக �ைன�ல் ைவத்�க்ெகாள்�ங்கள்.
ேம�ம் இந்த ஜமாஅத் இஸ்லாத்�ல் ���ைனைய ஏற்ப�த்�வற்காக�ம்
ேதான்ற�ல்ைல. மாறாக அந்த ஏக இைறவனா�ய அல்லாஹ் தன� ம�ைம
வாய்த்த அந்த இஸ்லாத்ைத �ண்�ம் உ�வாக்��ன்ற ஒ� க��யாக இைத
எ�ப்��ள்ளான்.

எனேவ நான் உங்க�டம் �ண்�ம் ெத��ப�த்��ன்றான். இந்த ஜமாஅத் ஒ�
��ய மார்க்கத்ைத ெகாண்� வர�ல்ைல, மாறாக இதன் ெபயர் அதாவ�
"ஜமாத்�ல் ஸ�ஹ் அல் இஸ்லாம்" ��க்�ர்ஆ�ல் மார்க்கம் என்பதற்க்�
என்ன ெபயர் �ளக்கப்ட்�ள்ளேதா அல்ல� அ��க்கபட்�ள்ளேதா அந்த
ெபய�ன் ம�வ�வமா�ம். இந்த ம�வ�வத்ைத �ண்�ம் இந்த காலத்�ன்
இைறவனால் ேதர்ெத�க்கப்பட்ட எ�யவனான என் �லமாக இைற
வ�காட்ட�ன் �ழ் அ���ள்ளான், ேம�ம், ஜமாஅத் உல் ஸ�ஹ் அல்
இஸ்லாம் என்ற இந்த ெபயைர இைறவனால் ேதர்ெத�க்கப்பட்ட அவ�ன் இந்த
காலத்�ன் க�பாத்�ல்லாஹ்வான இந்த எ�யவ�க்� அவேன வழங்�
உள்ளான். அந்த ஏக இைறவேன இதன் ெபயைர ைவத்� அவேன அ�யாைன�ம்
ேதர்� ெசய்வைத �ட �றந்த அ�ள் ேவ� என்ன இ�க்க���ம்? ேம�ம்,
அவன் இந்த அ��க்��ய அந்த �ய �ேன இஸ்லாத்ைத �ட்ெட�க்�ம்
ேநாக்கத்�ல் ெசய்�ள்ளான். இப்ெபா� எத்தைனேயா �ஸ்�ம் அைமப்�கள்
இஸ்லாத்�ல் மா�பட்ட காேணாட்டத்�னாேலா அல்ல� அவர்க�ன் �ல
நம்�க்ைகக�ன் அ�ப்பைட�ல் அவர்க�ன் அைமப்�க�க்� பல்ேவ�
ேவ�பட்ட ெபயர்கைள தாங்களாகேவ ைவத்�க்ெகாள்�ன்றனர். ஆனால்,
நம்�ைடேய அந்த ஏக இைறவனா�ய அல்லாஹ் �பஹான�தாலா�ன்
ெவ�ப்பா�க�ம் அவனால் �ய�க்கப்பட்ட அவன� க�ஃபா�ம்  அவனால்
ெபய�டப்பட்ட இந்த அைமப்�ம் இ�க்�ம்ேபா� இவ்வைக அைமப்�க�ன்
ேதைவ என்ன இ�க்�ற� என்பைத �ந்�த்� பா�ங்கள்!! ேம�ம், அல்லாஹ்
அவன� வ��ைய அ�ப்�வதன் �லேம அவனால் உ�வாக்கப்பட்ட
ஜமாத்ைத மற்றவற்���ந்� ேவ�ப�த்�க்காட்��ன்றான். என�
அ�ைமயானவர்கேள இந்த ��ஆ ெதாடர் �லம் என்�ைடய ெசய்�ைய
உங்க�க்� ெத�வாக �ள��ட்ேடன் என்� �ைனக்�ன்ேறன்.
 
நான் அல்லாஹ்�டம் �ஆ ெசய்�ன்ேறன். அவன் �ஸ்�ம்க�க்�
உண்ைமைய�ம் அவர்கள் வந்த ேமலான ேநாக்கத்ைத ஒ��ட்�ம் ெத�வான
க�த்�க்க�ன் வ�யாக ெபற ெசய்வானாக! இதன் �லமாக அல்லாஹ்
நம்�டம் என்ன நா��றான் என்பைத நமக்� ��யெசய்வானாக! ேம�ம் நாம்
எல்லா�தமான ைஷத்தா�ன் �����ந்�ம் �ற்��ம் �ல�  அவ�டம்
��ைமயாக அர்ப்ப�க்க ெசய்வானாக! இதன்�லமாக அவைன அ�ந்�
அவ�ைடய இ�ப்�ன் ஆனந்தத்ைத அைடேவாமாக! இன்�ம் அவனால்
ேதர்ெத�க்கப்பட்ட இைற அ�யார்க�ன் ெபா�வான ப�யான ம�த
இனத்ைத�ம் ஆன்�கத்ைத�ம் பா�காப்பானாக! இன்ஷாஅல்லாஹ்.. ஆ�ன்!! 
 
இன்ஷாஅல்லாஹ் உங்கள் அைனவ�க்�ம் அல்லாஹ் �பஹான�தாலா
அ�ள் ��வனாக! ஆ�ன்!!
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இந்த ஜமாஅத் ஒ� ��ய மார்க்கத்ைத ெகாண்� வர�ல்ைல,
மாறாக இதன் ெபயர் அதாவ� "ஜமாத்�ல் ஸ�ஹ் அல் இஸ்லாம்"
��க்�ர்ஆ�ல் மார்க்கம் என்பதற்க்� என்ன ெபயர்
�ளக்கப்ட்�ள்ளேதா அல்ல� அ��க்கபட்�ள்ளேதா அந்த
ெபய�ன் ம�வ�வமா�ம். இந்த ம�வ�வத்ைத �ண்�ம் இந்த
காலத்�ன் இைறவனால் ேதர்ெத�க்கப்பட்ட எ�யவனான என்
�லமாக இைற வ�காட்ட�ன் �ழ் அ���ள்ளான், ேம�ம்,
ஜமாஅத் உல் ஸ�ஹ் அல் இஸ்லாம் என்ற இந்த ெபயைர
இைறவனால் ேதர்ெத�க்கப்பட்ட அவ�ன் இந்த காலத்�ன்
க�பாத்�ல்லாஹ்வான இந்த எ�யவ�க்� அவேன வழங்�
உள்ளான். அந்த ஏக இைறவேன இதன் ெபயைர ைவத்� அவேன
அ�யாைன�ம் ேதர்� ெசய்வைத �ட �றந்த அ�ள் ேவ� என்ன
இ�க்க���ம்? ேம�ம், அவன் இந்த அ��க்��ய அந்த �ய
�ேன இஸ்லாத்ைத �ட்ெட�க்�ம் ேநாக்கத்�ல் ெசய்�ள்ளான்.
இப்ெபா� எத்தைனேயா �ஸ்�ம் அைமப்�கள் இஸ்லாத்�ல்
மா�பட்ட காேணாட்டத்�னாேலா அல்ல� அவர்க�ன் �ல
நம்�க்ைகக�ன் அ�ப்பைட�ல் அவர்க�ன் அைமப்�க�க்�
பல்ேவ� ேவ�பட்ட ெபயர்கைள தாங்களாகேவ ைவத்�க்
ெகாள்�ன்றனர். ஆனால், நம்�ைடேய அந்த ஏக இைறவனா�ய
அல்லாஹ் �பஹான� தாலா�ன் ெவ�ப்பா�க�ம் அவனால்
�ய�க்கப்பட்ட அவன� க�ஃபா�ம் அவனால் ெபய�டப்பட்ட
இந்த அைமப்�ம் இ�க்�ம்ேபா� இவ்வைக அைமப்�க�ன்
ேதைவ என்ன இ�க்�ற� என்பைத �ந்�த்� பா�ங்கள்!! ேம�ம்,
அல்லாஹ் அவன� வ��ைய அ�ப்�வதன் �லேம அவனால்
உ�வாக்கப்பட்ட ஜமாத்ைத மற்றவற்���ந்� ேவ�ப�த்�க்
காட்��ன்றான். 

க�ப���லா� ஹ�ர� ��� அ�ம�

அ�� (அைல) அவ�க�!


